
Bismillahirrahmanirrahim.  

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Her duamıza Besmele ile başlarız. Cuma namazlarımıza da Besmele ile başlarız ve bugün 

Cuma’dan sonra şimdi buradayız. Bizler hem Cuma namazında hem de diğer bütün 

namazlarımızda bizleri doğru yola iletmesi için Rabbimiz Allah’a yöneliyoruz. O’nun 

kendilerine rahmetiyle muamele ettiklerinin yoluna iletmesi, kendisinin gazabına uğrayanların 

yoluna ve sapanların yoluna bizi düşürmemesi için Allah’a dua ediyoruz.  

Bizler merhamet, hidayet ve rahmet için yalvarırken yaratıcımız Allah’ın ismini istismar ederek 

insanları öldüren kişileri görmemiz, gönüllerimizi ve vicdanlarımızı derinden sızlatmaktadır. 

Halbuki bizler Halık -hayat veren-, Mümin -gerçek emniyet veren-,Müheymin                          -

koruyucu-, Halim -yarattıklarına yumuşak muamele eden-, Berr -bütün iyiliğin sahibi-, Sabur -

çok sabırlı-, Rauf -çok şefkatli- ve nihayet Selam -kullarına barış, güven ve selamet veren- 

sıfatlarıyla Rabbimiz Allah’a yalvarmaktayız. 

İnancımıza göre kimsenin kendini Allah’ın yerine koyarak hareket etme hakkı, hele hele başka 

insanların ölümü ve hayatı hakkında karar verme hakkı yoktur. Allah bizlerden Maide 

Suresi’nde iyilikte birbirimizle yarış etmemizi istemekte, farklılıklar üzerinde tartışıp mücadele 

etmememizi istemektedir. 

Biz Müslümanlar bu inanç üzereyiz ve buna göre yaşamaktayız. Ancak maalesef  Allah’ın 

vahyini ve barış dini olarak İslam’ın özünü anlamamış insanlar olduğunu bizzat görmekteyiz. 

Bu sebeple katliamları şiddetle kınamak yetmemektedir. Dini cemaat olarak bizlerin 

sorumluluğu sadece kulağa hoş gelen ama genel ifadelerle açıklık ve hoşgörü taleplerinde 

bulunmaktan daha ciddidir. 

Değerlerimize yapılan bu tür saldırılara yalnızca sözlerle cevap veremeyiz. 

Dini cemaat olarak herbir kişinin hürriyetlerini ve hayat hakkını inancımızdan hareketle ve 

cemiyetlerimiz olarak savunduğumuzu belli etmemiz gerekmektedir. Çünkü hür irade ve bu 

hürriyete göre hareket edebilmek Allah’ın insanlığa bir nimeti ve hediyesidir. 

Bu sebeple biz Müslümanlar için her bir insanın diğerinin onuruna saygısının karşılıklı olarak 

korunması da önemlidir. 

Biz, medya aktörlerinin hayatlarına terör saldırısı düzenlenmesinin sadece Fransız değil, içinde 

yaşadığımız Alman hürriyetçi toplum düzenine de bir saldırı olduğu kanaatindeyiz. 

Müslümanlar için de fikir ve basın hürriyeti din hürriyeti gibi temel vatandaşlık haklarının 

esaslarındandır. Herkes düşündüğü ve inandığı şeyleri hayati endişe taşımaksızın 

söyleyebilmeli ve yayınlayabilmelidir. 

Bizlerin farklı düşünceleri olabilir. Bizler tartışıyor, hatta mücadele de ediyor olabiliriz. İslam 

hakkında Almanya’da yapılan yayınları tenkit edebilir, karalayıcı veya hakaretkar olarak 

kınayabilir, hatta mahkeme nezdinde bile birbirimizle mücadele ediyor olabiliriz. Ancak 



kanunsuz açıklamalara karşı yalnız hukukun izin verdiği araçlarla mücadele edilebilir. Hiçbir 

zaman bir insanın hayatına inancı veya düşüncelerinden dolayı el uzatılamaz! 

Hayatın korunması, İslam’da vazgeçilemez insan haklarından biridir. 

Bizler toplumumuzdaki hürriyetin ile çoğulculuğun ve her bir kişinin hayatının dokunulmaz 

olduğunu savunmaktayız. 

Son haftalarda onbinlerce insanın bizim için, bizlerle beraber ve toplumumuzdaki bu değerler 

için gösteriler yaptığını görmemiz, gönüllerimizi rahatlatmıştır. Sizler böylece kin ve nefret 

vaizleriyle ve provokatörleriyle bizlerin arasının bölünmeye çalışıldığı zamanlarda onlara karşı 

net mesajlar vermektesiniz. Bu destek Müslümanlara saldırıdan başlayıp camilerimizin 

kundaklanmasına kadar uzanan ve gerilimi tekrar tırmandıran saldırıların olduğu bir zamanda 

cemiyetlerimize ümit vermektedir. 

Ancak bizler sadece kendi iyiliğinden endişe ederek gösteri yapan bir grup olarak burada 

bulunmamaktayız. Aksine bizler burada dini değerlerimizin ve ortak toplumsal değerlerimiz 

için burada durmaktayız. Sözkonusu olan, bizlerin sadece birbirine tahammül etmesi değildir. 

Bizlerin asıl göstermek istediğimiz şey, karşılıklı olarak birbirimizi kabul edip saygı 

duymamızdır: Çünkü bizler birbirimizin parçasıyız! 

 


